
      

  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนอกจากจะเป็น 
    เคร่ืองมือท่ีท าใหป้ระเทศ  สามารถพฒันาในดา้นต่าง ๆ  
    ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรและ
อุตสาหกรรม ให้มีความเท่าเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้  ยงัเป็นส่ิงท่ีเขา้มามีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง  
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์การศึกษาคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ท าให้มนุษยมี์การด ารงชีวิตท่ีสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึน ถา้สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
อยา่งถกูวิธี รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลและเขา้ใจหลกัเกณฑข์องธรรมชาติ ซ่ึงนั่นก็คือการคิด และรู้อย่าง
นกัวิทยาศาสตร์ 
 ประเทศท่ีก  าลงัพฒันาทั้งหลาย พยายามท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนในประเทศให้เป็นนักคิด  
รู้ และเข้าใจธรรมชาติอย่างมีเหตุผล มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์  มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
สามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างเทคโนโลยีใหม่  ๆ ข้ึนมาไดด้ว้ยตนเอง อนัจะส่งผลให้ในอนาคต 
ประเทศจะมีประชากรท่ีเต็มไปดว้ยศกัยภาพ เชิงวิทยาศาสตร์ อนัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ เป็นอยา่งยิง่ ประเทศไทยยงัขาดแคลนประชากร ท่ีมีความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งพฒันา
เยาวชนให้มีศกัยภาพในสาขาท่ีขาดแคลนน้ี ด้วยการปลูกฝังเยาวชนในระดับโรงเรียนตั้งแต่
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ดงัสาระส าคญัใน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ปัจจุบัน (2542) ท่ีมุ่งให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุก
รายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการท าโครงงาน การจดัประสบการณ์จริงแก่ผูเ้รียน การปลูกฝังทกัษะการคิด
วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ แก่ผูเ้รียนลว้นเป็นส่ิงส าคญั ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งส้ิน 
****************************************************************************** 
 กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริม ใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ 
คน้หาวิธีการแกปั้ญหา หรือตอบค าถามท่ีตนสงสัย ดว้ยการลงมือท าดว้ยตวัของนักเรียนเอง  ท าให้
นกัเรียนมีประสบการณ์ตรง จากการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ฝึกการท างานอย่างมีระบบ 
และเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้รู้จกัคิดอย่างมีเหตุมีผล 
ปรับตวัได ้มีความเขา้ใจ หลกัเกณฑข์องธรรมชาติ อนัจะเป็นพ้ืนฐานส่งเสริมให้เป็นผูท่ี้มีความคิด
สร้างสรรค ์มีเหตุมีผล เป็นนกัประดิษฐ ์คิดคน้ และเป็นนกัพฒันาในอนาคต 
 

 

 



 

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์น้ัน มีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ   อาทิเช่น 

 

 
 

                                                                                    
 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534 : 4) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงการศึกษาเร่ืองราวด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อใดหัวขอ้หน่ึงท่ี
นักเรียนสนใจ โดยมีการวางแผน ท่ีจะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลา และ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จะตอ้งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง 
 
 

  จกัรพนัธุ์ ปัญจะสุวรรณ (2545 : 20) 

ให้ความหมายไวว้่า โครงงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  หมายถึง  การท า กิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึง ท่ีผูท้  าโครงงานจะต้อง

น าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (secientific method) 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ( science 

process) มาใชเ้พื่อศึกษาหาทางแกปั้ญหาเร่ืองใหม่ 

ๆ หรือประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ โดยผูท้  าโครงงาน 

เป็นผูคิ้ดเร่ืองหรือเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา มีการ

วางแผนด าเนินการ (ลงมือปฏิบัติ) บันทึกผล 

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเสนอผลงานด้วย

ตนเอง ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จทุกขั้นตอน 



  จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า 

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงการศึกษาเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง เพื่อตอบค าถามหรือปัญหาท่ีสงสัย  ของผูคิ้ดท า

โครงงาน โดยมีการวางแผนอยา่งมีขั้นตอน ตามวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีความสมบูรณ์ 

โดยผูศ้ึกษาหรือผูเ้รียนเป็นผูท่ี้ลงมือศึกษาดว้ยตนเอง 

ครูหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นเพียงผูใ้ห้ค  าแนะน า หรือให้

แนวทางการศึกษา โดยในการศึกษานั้นตอ้งค านึงถึง

ขอบเขตจ ากดั เช่นระยะเวลาในการศึกษา ความพร้อม

เ ร่ื อ ง วัส ดุ อุปก ร ณ์  สถาน ท่ี  และระดับค ว าม รู้ 

ความสามารถของผูเ้รียนหรือผูท่ี้ศึกษา 

 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) ไดก้ล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นงานวิจยัใน
ระดบันกัเรียน เพราะเป็นการศึกษา เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ ท่ีนักเรียนสนใจ โดยใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาและแกปั้ญหา มีการวางแผนท่ีจะศึกษา ภายในขอบเขตของ
ระดบัความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่และลงมือศึกษา ส ารวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมขอ้มูล แลว้
น ามาประมวลผลจนไดข้อ้สรุปออกมาเป็นผลงาน ท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเองโครงงาน วิทยาศาสตร์
จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแกปั้ญหา รวมทั้งการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 

 

 

   



 

 

 

กจิกรรมที่เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ควรมอีงค์ประกอบหลกัดังต่อไปนี้ (ศึกษาธิการ.2544:2) 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

                                                                                                      
                      
นอกจากนีโ้ครงงานวทิยาศาสตร์ เป็นกระบวนการทีน่ าเอาวธิีการทางวทิยาศาสตร์ มาใช้ใน
การศึกษา ซ่ึงวธิีการทางวทิยาศาสตร์หลกั ๆ มอียู่ 5 ขั้นตอนด้วยกนัคอื 
ขั้นที่ 1  ตั้งปัญหาหรือตั้งขอ้สงัเกต 
ขั้นที่ 2  ตั้งสมมติฐานหลงัจากศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีตั้งไว ้
ขั้นที่ 3  วางแผนเพื่อศึกษาหรือทดลองเพื่อท าการพิสูจน์สมมติฐาน 
ขั้นที่ 4  ท าการรวบรวมขอ้มลูจากผลการศกึษาหรือผลการทดลอง 
ขั้นที่ 5  สรุปผลการศึกษาหรือสรุปผลการทดลอง น าผลสรุปมาอภิปรายผล 
             ในแง่มุม ประเด็นต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
 

1. เป็นกิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. นกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิม และเลือกเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 

   ดว้ยตนเองตามความสนใจและความรู้ความสามารถ     

3. เป็นกิจกรรมท่ีมกีารใชว้ิทยาศาสตร์ ช่วยในการศึกษา  

    คน้ควา้เพื่อตอบปัญหาท่ีสงสยั 

4. นกัเรียนเป็นผูว้างแผนในการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจน 

    ด  าเนินการปฏิบติัการทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มลู หรือ 

    ประดิษฐคิ์ดคน้ รวมทั้งการแปลผล สรุปผลและเสนอ  

    ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยมคีรู อาจารยห์รือ 

    ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 

 

 



 

กจิกรรมบางกจิกรรม ไม่ได้น าเอาวธิีการทางวทิยาศาสตร์มาใช้ หรือมใีช้บ้างแต่น้อยมาก 
นั้นไม่จดัว่าเป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ เช่น 

 
 
 
    กรณทีี่นักเรียนสนใจ ท าน า้ยาล้างจานด้วยตนเอง 
    กรณทีี่ 1  นกัเรียนไปหาซ้ือชุดน ้ ายาลา้งจาน ท่ีมีขาย 

    โดยทัว่ไปตามร้านเคมีภณัฑ ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตร

    และสหกรณ์ แลว้นกัเรียนท าการปฏิบติัตามขั้นตอน ท่ี

    ระบุไวใ้นใบแทรก จนไดน้ ้ ายาลา้งจานกล่ินมะนาว ท่ีมี

    คุณลกัษณะ เหมือนท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดทัว่ไป  

 

 

                กรณทีี่ 2  นกัเรียนไปศึกษาสูตรการท าน ้ ายาลา้งจาน 

จากหนงัสือต ารา หรือทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นเม่ือนกัเรียน 

ไดสู้ตรแลว้ มีแนวความคิดท่ีจะผลิตน ้ ายาลา้งจาน ท่ีมีส่วนผสม 

ของพืชบางชนิด ท่ีสามารถขจดักล่ินคาวของอาหาร ไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ นกัเรียนจึงไปศึกษาเอกสาร เก่ียวกบัพืชท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวกต่อการจดัหา

พืชชนิดนั้น นกัเรียนพบว่ามีผูท้  าโครงงานเก่ียวกบัใบฝร่ัง สามารถก าจดักล่ินคาวปลาได ้นกัเรียน 

จึงท าการทดลอง น าน ้ าจากใบฝร่ังมาเป็นส่วนผสมของน ้ ายาลา้งจาน ในสดัส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ

หาสูตร การท าน ้ ายาลา้งจานท่ีมีประสิทธิภาพ ในการก าจดักล่ินคาวของอาหาร ท่ีดีท่ีสุด 

               จากทั้งสองกรณีกรณีท่ี 1 นกัเรียนท าการลอกเลียนวิธีการ ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ถึงแมจ้ะใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่จดัเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนกรณีท่ี 2 นกัเรียน 

ไดศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีจะท าการทดลองในส่ิงท่ีไม่มี 

ผูใ้ดศึกษามาก่อน ลกัษณะแบบน้ีจึงจดัว่าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ นะจ๊ะ 

 

 

 



 

 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างโอกาสใหน้กัเรียน ไดรั้บประสบการณ์ตรง ในการ
ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์แกปั้ญหา ประดิษฐคิ์ดคน้ หรือคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ และแสดงผลงาน
ของตน ใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็น และทราบถึงความสามารถ ทางการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ตนเอง สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมาย ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
 

    1.  เพื่อใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ และประสบการณ์ เลือกท า

        โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ 

    2.  เพื่อใหน้กัเรียนไดศ้กึษาหาความรู้ หาขอ้มลูจาก  

                                                                         แหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

    3.  เพือ่ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก ซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์

    4.  เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดี ต่อกระบวนการทาง   

                                                                         วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า การใชก้ระบวนการทาง  

                                                                         วิทยาศาสตร์ ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

    5.  เพื่อใหน้กัเรียน ไดแ้นวทางในการประยกุตใ์ช ้วิธีการ 

                                                                         ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในแต่ละทอ้งถ่ิน 
 

 จากจุดมุ่งหมายของ โครงงานวิทยาศาสตร์  จะเห็นได้ว่าเน้นท่ีตัวผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือ ท าโครงงานดว้ยตนเอง อย่างมีขั้นตอน ดว้ยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความส านึก ความรับผิดชอบ ในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  ตาม

ความสนใจอย่างลึกซ้ึง กว่าเรียนตามปกติในห้องเรียน นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียน

พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน  ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม สร้าง

ความสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อน ครู อาจารย ์และชุมชน 

 

 



 

 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งตามลกัษณะกิจกรรม การศกึษาคน้ควา้ และ
ลกัษณะผลงานท่ีได ้เป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคือ 
 1. โครงงานประเภทส ารวจ 
 2. โครงงานประเภททดลอง 
 3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
 4. โครงงานประเภททฤษฎี 
 

 

 โครงงานประเภทน้ี เป็นการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ตามความสนใจของผูเ้รียน เมื่อได้
ขอ้มลูต่าง ๆ แลว้น ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอผลการส ารวจ ตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนด
ไว ้ซ่ึงมีรูปแบบการท าโครงงานดงัน้ี 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม เป็นการเก็บขอ้มลูเพื่อการน าเสนอไดท้นัที โดยไม่ตอ้ง
มีการวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัธรรมชาติ เช่น 
     การส ารวจและศกึษาพรรณไมใ้นโรงเรียน 
      การศึกษาพฤติกรรมการใชว้สัดุท ารังของนก 
          ปากห่าง 
     การศึกษาปริมาณไรแดงท่ีเพ่ิมข้ึนในบ่อเล้ียงปลา 
          คราฟ 
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การเก็บรวบรวมวสัดุจากภาคสนาม แลว้น ามาวิเคราะห์ใน 
หอ้งปฏิบติัการ เน่ืองจาก ในการเก็บขอ้มลูภาคสนาม บางประการ ไม่สามารถ 
จะน าเสนอไดท้นัที ตอ้งมีการวิเคราะห์จากเคร่ืองมือ หรือสารเคมีบางอยา่ง ในหอ้ง 
ปฏิบติัการก่อน จึงสามารถน ามา จ  าแนกเป็นหมวดหมู่ได ้เช่น 
   การศกึษา การใชผ้งชูรสของแม่คา้ ท่ีจ  าหน่ายอาหารภายในวิทยาลยัฯ แห่งหน่ึง  
ซ่ึงการท่ีจะจ าแนกว่า เป็นผงชูรสท่ีมีบอแรกเจือปน หรือไม่นั้น ตอ้งท าการทดสอบ 
 ในหอ้งปฏิบติัการ เช่นการเผา การใชก้ระดาษขม้ินทดสอบ เป็นตน้ 
  การศึกษาคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของน ้ า เช่น ความขุ่น ความเป็น 
กรด เบส ค่า BOD  
  การศึกษาค่า pH ของดินในแต่ละพ้ืนท่ี เช่นแหล่งเกษตรกรรม 
 ยา่นอุตสาหกรรม หรือท่ีรกร้างว่างเปล่าเป็นตน้การจ าลองแบบธรรมชาติข้ึน 
ในหอ้งปฏิบติัการเพื่อศึกษารวบรวมขอ้มลูเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าการจ าลอง
ธรรมชาติเพื่อศึกษาเป็นกรณีเฉพาะได ้เช่น 
  การศึกษาวฎัรจกัรชีวติของพืชและสตัวบ์างชนิด 

  การศึกษาพฤติกรรมของสตัวบ์างชนิด 

 

  

 โครงงานประเภทน้ี ถึงแมว้่าในบางคร้ัง จะมีการทดลอง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการก็จริง 

แต่เป็นเพียงท าการทดสอบ เพื่อรวบรวมขอ้มลู ไม่มีการเปรียบเทียบชุดการทดลอง และชุดควบคุม 

จึงไม่จดัเป็นโครงงานประเภททดลอง เป็นเพียงโครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู 

 

  

 

 



 

 โครงงานประเภทน้ี เป็นการหาค าตอบ ดว้ยวิธีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษา 
ผลของตวัแปร โดยก าหนดกลุ่มทดลอง (treatment) และกลุ่มควบคุม (control) เพื่อเปรียบเทียบผล 
ท่ีเกิดข้ึน กบักลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ซ่ึงข้ึนตอนการด าเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนผงัได้
ดงัน้ี 

 

                  โครงงานประเภทน้ี ในบางคร้ัง อาจจ าเป็นตอ้ง 
                  ท าการทดลอง เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้เสียก่อน
                                   เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูบางประการ มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ
                  เพื่อก  าหนดรายละเอียด ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
และส่ิงส าคญัของการท าโครงงาน ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน หรือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ มากหรือ
นอ้ย คือการก าหนดตวัแปร ส าหรับการทดลอง ซ่ึงตวัแปรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
   ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือส่ิงหรือปัจจยั ท่ีเป็นสาเหตุ 
ท่ีท าใหเ้กิดผลต่าง ๆ ท่ีเราตอ้งการศึกษา ทดลองดูว่า เป็นสาเหตุ ท่ีก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้น จริงหรือไม่ 
    ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือส่ิงท่ีเป็นผล 

 เน่ืองจากตวัแปรตน้ เมื่อตวัแปรตน้ ท่ีเป็นสาเหตุเปล่ียนไป ตวัแปร 

ตามหรือผลก็จะเปล่ียนไปดว้ย 

    ตวัแปรควบคุม (Controlled Variable) คือส่ิงหรือ 

ปัจจยั นอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีจะส่งผลต่อการทดลองซ่ึงจะตอ้ง 

ควบคุมใหเ้หมือนกนั เพื่อมิใหส่้งผลต่อตวัแปรตามซ่ึงจะท าใหผ้ลการทดลอง คลาดเคล่ือนได ้

 

 

 



   ตวัอย่าง 
  

 
    ในการศึกษา ผลความเขม้ขน้ของโซเดียมคลอไรด ์      
      ต่อการเจริญเติบโตของลกูน ้ า ผูท้ดลองใชโ้ซเดียมคลอไรด ์ 
      ละลายในน ้ าใหมี้ความเขม้ขน้ต่างกนั แลว้น าลกูน ้ าไปเล้ียง 
 
  
ตวัแปรต้น          คือ  โซเดียมคลอไรด ์แต่มีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั 
ตวัแปรตาม         คือ  การเจริญเติบโตของลกูน ้ า 
ตวัแปรควบคุม   คือ  ปริมาณน ้ า ปริมาณสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ชนิดของลกูน ้ า  
                                   จ  านวนลกูน ้ า ภาชนะท่ีใชเ้ล้ียง เป็นตน้ 
 
  
กรณีศึกษาผลของข้ีเล่ือยต่อการดบักล่ินข้ีหม ู
ตวัแปรต้น         คือ   ข้ีเล่ือย 
ตวัแปรตาม        คือ   กล่ินข้ีหม ู
ตวัแปรควบคุม   คือ  จ  านวนหมใูนคอก พนัธุแ์ละขนาด 
                                  ของหม ูการดูแลใหอ้าหารและน ้ าแก่หม ูการท าความสะอาดคอกหม ูเป็นตน้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
  

 โครงงานประเภทน้ี เป็นโครงงาน ท่ีมีการประยกุตท์ฤษฎี หรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อประดิษฐเ์คร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นการประดิษฐ์
ข้ึนมาใหม่ หรือเป็นการเปล่ียนแปลงของเดิม ท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได ้
 โครงงานประเภทน้ี ตอ้งมีการก าหนดตวัแปรต่าง ๆ เหมือนโครงงานประเภทการทดลอง 
ซ่ึงส่วนมากก าหนดตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ เป็นชนิดของวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ลกัษณะ
การท างาน ตวัแปรตาม มกัจะก าหนดเป็นคุณภาพ หรือประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐน์ั้น ๆ เช่น  
 
 
      การศึกษาความเหมาะสม ของรูปทรงของเคร่ือง 
           ฟักไข่นกกระทา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เคร่ืองฟักไข่ ท่ีท าจากวสัดุ 
                                                           เหมือนกนั แต่รูปทรงต่างกนั ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ค่าร้อยละ 
                                                           ของไข่นกกระทา ท่ีฟักออกเป็นตวั 
      การศึกษา ระดบัจ านวนรอบของเคร่ืองลา้งแหว้ 
                                                     อตัโนมติั ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ระดบัการหมุนของเคร่ือง ซ่ึงมี  
                                                      3 ระดบั คือ ชา้ ปานกลาง และ เร็ว ตวัแปรตาม คือ ความสะอาด 
                                                       ของแหว้ท่ีลา้ง เป็นตน้ 
                                            
 
 
 
 
 โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐน้ี์ อาจมีลกัษณะเป็นแบบจ าลองก็ได ้แต่ตอ้งแสดงให้เห็น 

ถึงการท างานของแบบจ าลองนั้นจริง ๆ โครงงานประเภทน้ี นับไดว้่าเป็นประโยชน์ต่อการน าไป   

ใชง้าน หรือใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง จึงนับไดว้่าเป็นโครงงานในขั้นพฒันา และเป็นท่ีสนใจ

ของทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอยา่งมาก 

 

 

  

  



 

 

 โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงาน ท่ีผูท้  าโครงงาน จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูล 
ความรู้ หลกัการ ขอ้เท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ  อยา่งลึกซ้ึง แลว้เสนอเป็นหลกัการแนวความคิด
ใหม่ กฎ หรือทฤษฎีใหม่ หรือเป็นการขยายแนวความคิด หรือค าอธิบายเดิม  ท่ีเคยมีอยู่ให้ผูอ่ื้นได้
เกิดความรู้และความเขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงการน าเสนอ อาจอยู่ในรูปของค าอธิบาย สูตร สมการ โดยผู ้
เสนอจะเป็นผูท่ี้ตั้งกฎ หรือกติกาข้ึนมาเอง แต่ตอ้งมีขอ้มลูหรือทฤษฎีต่าง ๆ มาสนบัสนุนอา้งอิง 
 โครงงานประเภทน้ี ค่อนขา้งยากท่ีนักเรียนจะศึกษา เน่ืองจากมีขอ้จ  ากดัในดา้นความรู้ 

การศึกษาของนกัเรียน อาจคิดว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับนักเรียน แต่จริง ๆ  แลว้เป็นเร่ืองท่ีมีผูศ้ึกษา

คน้พบ ไวก่้อนหนา้น้ีก็ได ้

 

 

             ได้แก่ 

       ทฤษฎีสมัพนัธภาพ (E = mc2) 
       การอธิบายอวกาศแนวใหม่ 
       ก าเนิดของทวีปและมหาสมุทร 

       การก าเนิดของแผน่ดินไหวในประเทศไทย 

       การอธิบายเร่ืองราวการด ารงชีวิตในอวกาศของมนุษย ์
 

 

 

 



ข้ันตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

 โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการศกึษาเร่ืองราวต่าง ๆ ตามความสนใจ 
ของผูเ้รียนอยา่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นการคิดหรือเลือกหวัขอ้ หรือปัญหาท่ีจะท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 2. ขั้นการศึกษาคน้ควา้เอกสารและขอ้มลู 
 3. ขั้นการเขียนเคา้โครงยอ่ 
 4. ขั้นการลงมือท าโครงงาน 
 5. ขั้นเขียนรายงาน 

 6. ขั้นการเสนอและจดัแสดงผลงาน 

 

 

 

 

                 ขั้นตอนน้ี นบัว่ามีความส าคญั ในการเร่ิมตน้ท่ีจะท า 

    โครงงานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ นกัเรียนเป็นผูต้ดัสินใจ 

                                                    เลือกหวัขอ้โครงงาน จากความสนใจของตนเอง ซ่ึงอาจมาจากการ 

                                                    สงัเกตประสบการณ์ต่าง ๆ ความสนใจในส่ิงแวดลอ้มรอบตวั หรือ             

                                              การอ่าน การฟังจากผูอ่ื้น อาชีพในท้องถ่ิน งานอดิเรกท่ีเคยชมใน    

รายกายโทรทศัน์ ฯลฯ ซ่ึงข้ึนกบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ ของตวันักเรียนเอง เช่น ปรีชา เสนอโครงงาน เร่ือง

การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ ในการตัดต่อสวิทซ์เคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากครอบครัว ของปรีชา       

ขายเคร่ืองมือดา้นอิเลคทรอนิคส์ บิดาของปรีชา มีความรู้ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ปรีชาเกิด

ความสนใจ ดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
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 วิมล เสนอโครงงาน เร่ืองเม็ดโฟมป้องกนัหนอนใบส้ม เน่ืองจากครอบครัวของวิมล      

มีสวนสม้ และประสบปัญหา หนอนกินใบส้ม วิมลไม่ตอ้งการใชส้ารเคมี และสังเกตเห็นลกัษณะ

ของไข่หนอน มีลกัษณะเลก็ ๆ 

 วิมล เสนอโครงงาน เร่ืองเม็ดโฟมป้องกนัหนอนใบส้ม เน่ืองจากครอบครัวของวิมล      
มีสวนสม้ และประสบปัญหา หนอนกินใบส้ม วิมลไม่ตอ้งการใชส้ารเคมี และสังเกตเห็นลกัษณะ
ของไข่หนอน มีลกัษณะเล็ก ๆ กลม ๆ คลา้ยเม็ดโฟม จึงต้องการศึกษาว่าถา้ทดลองน าเม็ดโฟม     
ไปวางท่ีใบสม้ หนอนจะวางไข่ท่ีใบสม้นั้นอีกหรือไม่ 
 สาธร และคณะ มีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยู่แลว้ว่า พืชน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช ้   
ในการสงัเคราะห์แสง ท าใหส้ามารถ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศได้ สาธรและ
คณะ สงัเกตเห็นตามถนน จะมีการปลูกหญา้ท่ีเกาะกลางถนน จึงมีความสนใจ  ท่ีจะศึกษาว่าหญา้  
แต่ละชนิด จะสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไดเ้ท่ากนัหรือไม่ จึงเสนอโครงงานเร่ือง ชนิด
ของหญา้ กบัอตัราการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 สมศกัด์ิ เสนอโครงงานเคร่ืองออกก าลงักายของไก่ชน เน่ืองจากท่ีบา้นสมศกัด์ิเล้ียงไก่ชน 
สมศกัด์ิตอ้งช่วยพ่อล่อไก่ชน ให้วิ่งเป็นการออกก าลงักาย และรู้สึกเหน่ือย จึงมีความคิดว่าน่าจะมี
เคร่ืองออกก าลงักาย ของไก่ชน จะท าใหล้ดภาระของตนเองได ้จึงเสนอโครงงานเร่ืองน้ี 
 

 

ข้อคดิส าหรับนักเรียนในการเลือกหัวข้อหรือปัญหาในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

 1.) ควรเป็นหวัขอ้ ท่ีมีความยากง่ายเหมาะสม กบัระดบัความรู้ ความสามารถของตนเอง 

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นจนเกินไป 

 2.) หวัขอ้ความมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือเป็นเร่ืองท่ีพฒันาปรับปรุง จากเร่ืองเดิม
ท่ีมีผูจ้ดัท าก่อนหน้าน้ี เช่น นักเรียนมีความสนใจ ท่ีจะท ากระดาษจากผกัตบชวา เน่ืองจากตนมี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองใหม่ แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่เร่ืองใหม่เลย  นักเรียนควรสืบคน้ขอ้มูล เมื่อพบว่ามี   
ผูเ้คยท ากระดาษ จากผกัตบชวาแลว้ นักเรียนอาจเปล่ียนจากผกัตบชวา เป็นพืชตวัอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่มี    
ผูเ้คยท าเลย เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งการศึกษา การท ากระดาษ เช่น นกัเรียนอาจทดลอง ใชต้น้บอนท า
กระดาษ เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีมากในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนแทนผกัตบชวาก็ได ้
 

 

 
 



 3) หวัขอ้เร่ืองตอ้งมีความเป็นไปไดสู้ง ภายใตก้ฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าเป็นเร่ือง
แปลกใหม่ ท่ีไม่มีผูใ้ดเคยศึกษามาก่อน  แล้วตนต้องการศึกษา โดยไม่ดูความเป็นไปได้ตาม
ธรรมชาติ เช่น ตอ้งการศึกษาว่า แมวกบัหนูผสมพนัธ์กนัแลว้ จะมีลูกเหมือนแมวหรือเหมือนหนู 
หรือตอ้งการศึกษา ส่วนผสมของระเบิดชนิดต่าง ๆ เพื่อทราบประสิทธิภาพ ของการท าลายลา้ง ซ่ึง
หวัขอ้น้ี เกินก าลงัความรู้ของนกัเรียน และก่อใหเ้กิดอนัตราย ต่อร่างกายและทรัพยสิ์น จึงไม่สมควร
ท าเป็นอยา่งยิง่ 
 4) หวัขอ้ควรมีความชดัเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่กวา้งจนเกินไป จนตอ้งก าหนดตวัแปร
ท่ีมากมาย ควบคุมยาก เช่น การเสนอหัวขอ้ การท ากระดาษจากพืชในทอ้งถ่ิน ซ่ึงพืชในทอ้งถ่ินมี
มากมายหลายชนิด ควรท าการศึกษา ลกัษณะเสน้ใยของพืชในทอ้งถ่ินเสียก่อน แลว้ตดัสินใจว่าจะ
ทดลองใชพื้ชชนิดใด ในทอ้งถ่ินมาท าการทดลอง 
  5) หัวขอ้โครงงาน ควรเป็นหัวข้อ ท่ีสามารถศึกษาไดใ้นขอบเขตขอ้จ ากดัต่าง ๆ บาง
ประการ เช่นระยะเวลาในการศึกษา วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่หรือหาไดไ้ม่ยากจนเกินไป งบประมาณใน
การจดัท า รวมทั้งตอ้งมีแหล่งความรู้ หรือแหล่งขอ้มลูเพียงพอท่ีจะท าการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดตวัแปรต่าง ๆ การออกแบบการทดลอง และการมีขอ้มูลสนับสนุน ผลการทดลอง หรือ
ผลการศึกษาเป็นตน้ 
 

 

 

 

  
 เมื่อนกัเรียน ตดัสินใจเลือกหวัขอ้ ท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์แลว้ ขั้นตอน 
ต่อไปเป็นขั้นท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งศึกษาเอกสารและขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อท่ีจะท าใหไ้ดแ้นวคิด  
ในการก าหนดขอบเขตเร่ืองท่ีจะศึกษา ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ตลอดจนน าความรู้ท่ีได ้
จากการศึกษา ไปใชใ้นการก าหนดตวัแปร ออกแบบการทดลอง ก  าหนดวสัดุ อุปกรณ์หรือ 
เคร่ืองมือต่าง ๆ ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
 

  
 



 นกัเรียนสามารถศึกษาเอกสาร และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดจ้ากปัญหาพิเศษ หรือผลงาน
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการเขียนรายงาน หรือจดัแสดงผลงานไวก่้อนหน้าน้ี ขอ้จ  ากดัหรือ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ของปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีจดัแสดงจะท าให้นักเรียนเกิด
แนวความคิด ท่ีจะดดัแปลงการทดลองใหม่ข้ึนมาได ้แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถสืบคน้ ไดจ้าก
หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต รวมบทคดัยอ่ในเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ในการศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสาร หรือผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีผูท้  ามาแลว้

นั้นควรพิจารณาประเด็นหลกั ๆ ได้แก่จุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน การด าเนินการทดลอง      

ซ่ึงประกอบไปดว้ยการก าหนดตวัแปร การจดักระท าในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง วสัดุอุปกรณ์ 

วิธีทดลอง ขอ้สรุปของโครงงาน ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเห็นในส่วนทา้ย  ของการเขียนรายงาน

โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ส าหรับขั้นตอนน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน จะมีบทบาทท่ีจะแนะน านักเรียนในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด การวางแผนการทดลองซ่ึงอาจท าการทดลองเบ้ืองตน้ เพ่ือช่วยให้นักเรียน
สามารถมองเห็นความเป็นไปไดข้องการท าโครงงาน การก าหนดขอบเขต การก าหนดตวัแปรต่าง ๆ 
ไดดี้ยิง่ข้ึน 
โดยทั่วไปแล้ว เค้าโครงของโครงงานวทิยาศาสตร์ จะประกอบด้วยส่วนส าคญัดังนี้ 
 1) ช่ือโครงงาน ในการเขียนช่ือโครงงานท่ีดีนั้น ช่ือเร่ืองควรส่ือความหมายอย่างชดัเจน 
ว่าศึกษาอะไร ขอ้ความท่ีเขียนควรสั้นกะทดัรัด เป็นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคค าถามหรือ
ปฏิเสธ มีลกัษณะเร้าใจ แต่ไม่ผดิเพ้ียนไปจากเน้ือเร่ือง ตวัอยา่งช่ือเร่ืองของโครงงาน 
 
      การก าจดัหนอนใบสม้ดว้ยเมด็โฟม 
     กระตุน้ใหป้ลาสวยดว้ยฮอร์โมนแอนโดรเจน 
     สารขมจากพืชกินไดป้้องกนัแมลงกดักินใบกุหลาบ 
       ลอ้จกัรยานมหศัจรรย ์
       เคร่ืองออกก าลงักายไก่ชน 
       เคร่ืองร่อนเยือ่กระดาษจาก 
           กล่องนม 
 2 ) ช่ือผูท้  าโครงงาน 
 3 ) ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
 4 ) ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน ในการเขียนท่ีมาและความส าคญัของโครงงานนั้น  
    เป็นการเขียนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุจูงใจ ท่ีท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ในการท าโครงงานเร่ืองน้ี  
      โดยเขียนอธิบายใหเ้ห็นว่า การท าโครงงานน้ีมีความส าคญัอยา่งไร มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรท่ี 
                รองรับแนวความคิดน้ี เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่ หรือเป็นการพฒันางานปรับปรุงจากเร่ืองเดิม 
                      ท่ีมผีูศึ้กษาไวแ้ลว้ การเขียนนั้นมกัจะเขียนจากสาระ ท่ีค่อนขา้งกวา้งแลว้เจาะลึกลง 
                                    ประเด็นท่ีนกัเรียน เห็นความส าคญัท่ีจะศึกษา 
                    

 
 

  

 

  



 5) จุดมุ่งหมายของโครงงาน เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองของโครงงาน ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ทัว่ไป ในบางคร้ังอาจใชค้  าว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา หรือวตัถุประสงค์ของการศึกษา ถา้เป็น
โครงงานประเภทการทดลอง มกัใชค้  าว่า จุดมุ่งหมายของการทดลอง หรือวตัถุประสงค์ของการ
ทดลอง เป็นต้น ในการเขียนจุดมุ่งหมาย  มักน าตัวแปรต้น ของโครงงานมาเขียน เช่น 
  การศึกษาเร่ือง ผลของความเขม้ขน้ของฮอร์โมน NAA ต่อการงอกรากของก่ิงช า
กุหลาบ ซ่ึงสามารถเขียนจุดมุ่งหมายไดว้่า เพื่อหาความเขม้ขน้ของสาร NAA ท่ีเหมาะสม ต่อการ
งอกรากของก่ิงช ากุหลาบ  
  การศึกษา เร่ืองการหารูปทรง ของภาชนะหุงตม้ ท่ีประหยดัพลงังานความร้อน เขียน
จุดมุ่งหมายไดว้่า เพื่อหารูปทรงของภาชนะหุงตม้ ท่ีท าให้ประหยดัพลงังานความร้อน หรือเพื่อ
เปรียบเทียบ การประหยดัพลงังานความร้อน ของภาชนะหุงตม้ท่ีมีรูปทรงต่างกนั 
 6) ขอบเขตของโครงงาน เป็นการอธิบายให้ทราบว่า โครงงานน้ีมีขอ้จ  ากดั ในการท า
อยา่งไร เช่น เป็นโครงงานท่ีศึกษา เฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงหรือไม่ ในกรณีท่ีท าโครงงาน ประเภท
การทดลอง หรือส่ิงประดิษฐ ์ขอบเขตของโครงงานน้ี รวมถึงการก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ดว้ย 
 7) สมมติฐาน โครงงานประเภทการทดลอง หรือส่ิงประดิษฐจ์ะตอ้งตั้งสมมติฐานซ่ึงเป็น
การคาดคะเน ถึงผลการทดลองท่ีจะไดจ้ากการท าโครงงาน การตั้งสมมติฐานจะมีพ้ืนฐานมาจาก
การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ถา้ศึกษาเอกสารหลกัการหรือ
ทฤษฎีมาอยา่งดีแลว้ การตั้งสมมติฐานมกัจะเป็นการคาดคะเนท่ีถกูตอ้ง 
 8) วิธีการด าเนินงานหรือวิธีการทดลอง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือวสัดุ อุปกรณ์ ควรเขียน
แยกเป็นส่วนของวสัดุ และอุปกรณ์ เขียนในส่วนท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการทดลอง   
ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์น้ี ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งประดิษฐ์ หรือ ท าข้ึนมาเอง เพ่ือการทดลองน้ีโดยเฉพาะ 
ควรระบุใหช้ดัเจน 
 วิธีการด าเนินงานหรือวิธีการทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัควรเขียนให้ละเอียดถึงแนว
ทางการด าเนินงานหรือการออกแบบการทดลองท่ีสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไว้ได้ 
การจดักระท าในกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นอกจากน้ีจะตอ้งเขียนถึงวิธีการเก็บขอ้มูล รวบรวม
ขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู และการน าเสนอขอ้มลูดว้ย 
 9) แผนการปฏิบติังานหรือปฏิทินปฏิบติังาน เป็นการก าหนดเวลา ในการปฏิบติังานใน
แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้ท าโครงงาน จนกระทัง่เสร็จส้ินการท าโครงงาน 
 10) ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการท าโครงงาน 
 11) เอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรม 
 



 
 

  ในขั้นน้ี ประกอบดว้ยขั้นของการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น 
             ต่อการศึกษา และขั้นของวิธีการศึกษาหรือวิธีการทดลอง 
            ดงัน้ี 
  

1.) ขั้นเตรียมการ 

    เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สารเคมี และสถานท่ีเพื่อใชใ้นการศึกษา 

         ทดลอง จดัเตรียมสมุด หรือใบบนัทึกผลการทดลอง เพื่อเก็บ 

                                                         ขอ้มลู หรืออาจมีการทดลองหาขอ้มลูเบ้ืองตน้ก่อนการศึกษา 

                                                         ทดลองส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษา 

ขั้นออกแบบการทดลอง ในการทดลองจะมีการก าหนดตวัแปร ซ่ึงมีรูปแบบแตกต่างกนัคือ 

 ก) การทดลองท่ีมีตวัแปรตน้หน่ึงชนิด และมีหน่ึงระดบั เป็นการทดลองเบ้ืองตน้ 
เก่ียวกบัอิทธิพลของตวัแปรตน้ เช่น ตอ้งการศกึษา ผลของการใชฮ้อร์โมนแอนโดรเจน ต่อการ
เปล่ียนสี ของปลาหางนกยงูเพศเมีย ท าการทดลอง 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ 1  เล้ียงปลาหางนกยงูในน ้ าธรรมดาท่ีไม่ใส่ฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็นกลุ่มควบคุม 
 กลุ่มที่ 2  เล้ียงปลาหางนกยงูเพศเมียในน ้ าท่ีผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็นกลุ่มทดลอง 
  

     ข) การทดลองท่ีมีตวัแปรตน้หน่ึงชนิด แต่มี  
                                                                    หลายระดบั เป็นการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรตน้  
                                                                  เช่นเดียวกนัแต่มีความละเอียดมากข้ึน เช่น ตอ้งการศึกษา 
                                                            ผลของความเขม้ขน้ของฮอร์โมนแอนโดรเจนต่อการเปล่ียนสี  
                                                         ของปลาหางนกยงูเพศเมีย ซ่ึงเป็นการหาวิธีท่ีจะท าใหป้ลาหาง 
                                                          นกยงูเพศเมียสวยเหมือนเพศผูโ้ดยน าฮอร์โมนแอนโดรเจนมา 
                                                               ละลายน ้ าท่ีจะใชเ้ล้ียงปลาหางนกยงู โดยก าหนดตวัแปรตน้ 
                                                                   คือความเขม้ขน้ของฮอร์โมนแอนโดรเจน 3 ระดบั คือ 10                          
                                                                     15,20 มิลลิกรัมต่อน ้ า 1 ลิตร จึงท าการเตรียมกลุ่มต่าง ๆ  
                                                                            ดงัน้ี 
  

 

  

 

 

 



 กลุ่มควบคุม เล้ียงปลาหางนกยงูในน ้ าธรรมดา ไม่ใส่ฮอร์โมนแอนโดรเจน 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มท่ี 1 เล้ียงปลาหางนกยงูในน ้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ท่ีมีความ
เขม้ขน้ 10 มิลลิกรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มท่ี 2 เล้ียงปลาหางนกยงูในน ้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ท่ีมีความ
เขม้ขน้ 15 มิลลิกรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มท่ี 3 เล้ียงปลาหางนกยงูในน ้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ท่ีมีความ
เขม้ขน้ 20 มิลลิกรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 
 
 ค) การทดลองท่ีมีตวัแปรตน้หลายชนิด แต่ละชนิดมีหน่ึงระดบั เป็นการศกึษาว่าตวัแปร
ตน้ใด ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม เช่น กรณีตอ้งการศึกษา น ้ าท่ีสกดัจากสมุนไพรไทย 5 ชนิดไดแ้ก่ 
ข่า ใบโหระพา กระเพราแดง และสะระแหน่ ชนิดใดสามารถป้องกนั แมลงกดักินกุหลาบได ้จึงท า
การทดลองปลกูกุหลาบ 5 กลุ่มดว้ยกนั คือ 
  
     กลุ่มที่ 1 ฉีดพ่นดว้ยน ้ าธรรมดา 
 กลุ่มที่ 3 ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากข่า 
 กลุ่มที่ 4 ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบโหระพา    
  กลุ่มที่ 5 ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบกระเพราะแดง 
 กลุ่มที่ 6 ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบสะระแหน่ 
 

 ซ่ึงในการทดลองน้ี จะตอ้งก าหนดความเขม้ขน้ของสารสกดัจากสมุนไพร แต่ละชนิดให้
เท่ากนั เช่นในการสกดัน ้ าสมุนไพรแต่ละชนิด ใชส้มุนไพรบดใหล้ะเอียด 40 กรัมต่อน ้ า 1ลิตร    
เป็นตน้ 
 ง) การทดลองท่ีมีตวัแปรตน้หลายชนิด และแต่ละ 
ชนิดมีหลายระดบั รูปแบบการทดลองน้ีมีความละเอียดยิง่ข้ึน  
เช่นกรณีศกึษาระดบัความเขม้ ของน ้ าสกดัสมุนไพร ต่อการป้องกนั 
แมลงกดักินกุหลาบ ซ่ึงสมุนไพร 4 ชนิดคือ ข่า ใบโหระพา กระเพราแดง 
และ สะระแหน่ แต่ละชนิดมีความเขม้ขน้ 3 ระดบัคือความเขม้ขน้ 40  
   60 และ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร ตอ้งจดักลุ่มเพื่อการทดลอง  
            เป็นกลุ่ม ๆ 13 กลุ่ม ดงัน้ี  

  

 

 

 

 



   

  กลุ่มที่ 1   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าธรรมดา 
 กลุ่มที่ 2   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากข่า ท่ีมีความเขม้ขน้ 40 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 3   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากข่า ท่ีมีความเขม้ขน้ 60 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 4   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากข่า ท่ีมีความเขม้ขน้ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 5   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบโหระพา ท่ีมีความเขม้ขน้ 40 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 6   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบโหระพา ท่ีมีความเขม้ขน้ 60 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 7   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบโหระพา ท่ีมีความเขม้ขน้ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 8   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบกระเพราแดง ท่ีมีความเขม้ขน้ 40 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 9   ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบกระเพราแดง ท่ีมีความเขม้ขน้ 60 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 10  ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบกระเพราแดง ท่ีมีความเขม้ขน้ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 11  ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบสะระแหน่ ท่ีมีความเขม้ขน้ 40 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 12  ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบสะระแหน่ ท่ีมีความเขม้ขน้ 60 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
 กลุ่มที่ 13  ฉีดพ่นดว้ยน ้ าท่ีสกดัจากใบสะระแหน่ ท่ีมีความเขม้ขน้ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร 
  
               ตอนที่ 1 ท าการทดลองก่อนว่าสมุนไพร                  ในกรณีน้ี อาจใชว้ิธีการทดลอง 
     ทั้ง 4 ชนิดน้ีเป็น 2 ตอน ชนิดใดท่ีป้องกนัแมลงกดักิน               เพื่อลดการจดักลุ่มท่ีมากก็ได ้เช่น 
กุหลาบก่อนชนิดใดท่ีป้องกนัแมลงกดักินกุหลาบก่อน 
ซ่ึงจดักลุ่มเพื่อท าการทดลอง 5 กลุ่ม เหมือนในกรณี ค. 
จากนั้นผลการทดลองอาจแสดงใหเ้ห็นว่า สมุนไพรท่ีใช ้
บางตวั ไม่มีผลในการป้องกนัแมลงกดักินกุหลาบ ก็ไม่ตอ้ง 
ทดลองในระดบัความเขม้ขน้ เช่นอาจพบว่า มีสมุนไพร 2  
ชนิดจาก 4 ชนิด คือใบโหระพา และใบสะระแหน่ ท่ีป้องกนั 
แมลงกดักินกุหลาบ ส่วนข่าและใบกระเพราแดง  
ไม่ป้องกนัแมลงกดักินกุหลาบ ดงันั้นจึง 
     ทดลองต่อในตอนท่ี 2                   ตอนที่ 2 น าสมุนไพร ท่ีมีผลสามารถป้องกนัแมลงกดักิน 
                                                       กุหลาบได ้มาศึกษาระดบัความเขม้ขน้ ต่อจากตอนท่ี 1 คือน า 
                                                    น ้ าสกดัจากใบโหระพา และน ้ าสกดัจากใบสะระแหน่ท่ีมีความ 
                                               เขม้ขน้3 ระดบั คือ 40 , 60 และ 80 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตรมาจดักลุ่ม 
                                                     เพื่อการทดลอง จะท าใหล้ดปริมาณกลุ่มลงไปได ้

 

 



     2) การลงมอืปฏบิัต ิ 
             เมื่อเตรียมการเรียบร้อยแลว้ ลงมือปฏิบติัตามแผน 
                                          ท่ีวางไวใ้นเคา้โครงงาน ซ่ึงในการลงมือปฏิบติัอาจมีการ 
                                             เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงจากเคา้โครงงานเดิมได ้เน่ืองจากอาจ 
                                                             พบประเด็นส าคญั ในขั้นเตรียมการซ่ึงส่งผลใหแ้ตกต่างไป 
                                                              จากเคา้โครงงานเดิมบา้ง ในการลงมือปฏิบติั ตอ้งท าดว้ย 
                                                                 ความรอบคอบมีความละเอียดถ่ีถว้นมีการบนัทึกขอ้มลู 
                                                                        อยา่งเป็นระบบ ท าการทดลองซ ้า เพื่อยนืยนัผลการ 
                                                                                              ทดลอง 
 3) การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 เมื่อไดข้อ้มลูจากการทดลองแลว้ น าขอ้มลูมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จดักระท า 
ขอ้มลู ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูซ่ึงอาจใชค่้าสถิติบางอยา่ง เช่นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย หรือแสดง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยการเขียนกราฟ เป็นตน้ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูมา
น าเสนอในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือตีความ เกิดความเขา้ใจในผลการศึกษาคน้ควา้ไดง่้ายข้ึน 
จากนั้นสรุปผลอยา่งกะทดัรัด ครอบคลุม เพ่ือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจ ในส่ิงท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 
 
 
 
               4 ) การอภปิรายและข้อเสนอแนะ  
     ในขั้นของการอภิปรายผล เป็นการเขียนจากผลท่ีได ้

     จาก การท าโครงงาน โดยท าการวิเคราะห์ และอธิบาย 

     ถึงความสอดคลอ้ง หรือไม่สอดคลอ้งของผลท่ีไดจ้าก 

     การท าโครงงานกบัหลกัการ ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งผล 

     ของผูท่ี้เคยศึกษาคน้ควา้ ในเร่ืองน้ีมาก่อน นอกจากน้ี 

     ในการท าโครงงานของนกัเรียน จะพบขอ้จ ากดั  

      ประเด็นปัญหาต่าง ๆ การแกปั้ญหา ซ่ึงสามารถเขียน 

     ในส่วนของขอ้เสนอแนะ เพ่ือใหผู้อ่้านหรือผูส้นใจ  

      สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

 

 

 

 

 



 

 เม่ือท าโครงงานจนเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ น าผลการศึกษาเขียนรายงาน ซ่ึงการเขียน
รายงานนั้น ตอ้งเขียนดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน กะทดัรัด ตรงไปตรงมา ครอบคลุมประเดน็หรือ
หวัขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 
 1. ส่วนน า ประกอบด้วย 
     1.1  ช่ือโครงงาน ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
     1.2  ค าขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ ซ่ึงเป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้ใหค้วาม
ช่วยเหลือสนบัสนุน หรือใหค้วามร่วมมือ ในการท าโครงงาน จนประสบความส าเร็จ 
     1.3  บทคดัยอ่ เป็นการอธิบายท่ีมา ความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์วิธีการ
ปฏิบติั ผลท่ีไดต้ลอดจนขอ้สรุปต่าง ๆ แบบยอ่ ๆ กะทดัรัด ครอบคลุม เขา้ใจง่าย 
 2. บทน า ประกอบด้วย 
     2.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา (ดูส่วนท่ีอธิบายการเขียนเคา้โครงงาน) 
     2.2  จุดมุ่งหมายของโครงงาน 
     2.3  ขอบเขตของโครงงาน การก าหนดตวัแปร 
     2.4  สมมติฐาน 
     2.5  นิยามเชิงปฏิบติัการ หรือนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 3 )  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นหลกัการ ทฤษฎี และผลงานการศึกษาต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานท่ีท า 
 4 )  วิธีการด าเนินงานหรือวิธีการทดลอง ประกอบดว้ยวสัดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือขั้นตอนการทดลองอยา่งละเอียด 
 5 )  ผลการด าเนินงาน หรือผลการทดลอง เป็นการน าเสนอขอ้มลู ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ผลทดลองอยา่งมีระบบ  
 6 ) สรุปและอภิปรายผล เป็นการสรุปผลการศกึษาทดลอง อยา่งครอบคลุมกะทดัรัด 

ชดัเจน เขา้ใจง่ายอีกคร้ังหน่ึง น าผลสรุปอภิปรายผล รวมทั้งเขียนขอ้เสนอแนะในส่วนน้ีดว้ย 

 7 )  บรรณานุกรม หรือเอกสารอา้งอิง เป็นการแสดงรายการเอกสาร หรือหนังสือต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการอา้งอิง หรือประกอบการท าโครงงาน ซ่ึงต้องเขียน  ให้ถูกต้องตามหลกัการเขียน 
บรรณานุกรม 
 

  

  



 

 ขั้นน้ีจดัไดว้่าเป็นขั้นท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นการแสดงออกถึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความคิด ความพยายามในการท างานของผูท้  าโครงงาน และเป็นวิธีท่ีแสดง
ถึงผลงานท่ีไดใ้หผู้อ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจในผลงาน ประกอบดว้ย 
 1 ) แผงโครงงาน เป็นการจดัแสดงผลงานในรูปนิทรรศการ ประกอบดว้ยแผ่นป้ายท่ีท า 
ดว้ยวสัดุท่ีคงทนถาวร 3 แผน่ดว้ยกนั ประกอบเขา้ดว้ยกนั สามารถกางออกเพื่อน าเสนอผลงานได ้
ตวัวสัดุท่ีใชท้  าแผงโครงงาน ควรมีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ดงัภาพ 

 

 ภายในแผงโครงงาน ประกอบดว้ยการน าเสนอประเด็นท่ีส าคญั ซ่ึงประกอบด้วยช่ือ
สถานศึกษา ช่ือโครงงาน ผูจ้ดัท าโครงงาน อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติั 
การน าเสนอผลการทดลอง ซ่ึงควรน าเสนอให้มีจุดเด่น ซ่ึงอาจเป็นกราฟ ตาราง รูปภาพ  การ
น าเสนอบนแผงโครงงานนั้น ข้อความตอ้งชดัเจน อ่านเข้าใจง่าย ขนาดตวัอกัษร ต้องมีขนาดท่ี
สามารถอ่านไดใ้นระยะ 2 เมตร 
 2) วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นในการน าเสนอควบคู่กบัแผงโครงงาน โดยจดัวางเป็นหมวดหมู่
หนา้แผงโครงงาน เตรียมพร้อมท่ีจะอธิบายปากเปล่า ต่อคณะกรรมการ หรือผูท่ี้สนใจโครงงาน 
 

 

 

 

 
  

 

 



 

 3) การน าเสนอดว้ยการรายงานดว้ยค าพดูต่อหนา้ท่ีประชุม  
อาจเป็นการน าเสนอ เพื่อประกวดผลงาน ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
        ท าความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงาน เน้ือหาของเร่ืองท่ีจะอธิบาย  
เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มลูในการตอบค าถามของผูส้นใจในท่ีประชุม จดัล  าดบัความคิดท่ีจะน าเสนอ
อยา่งเป็นระบบ 
       น าเสนออยา่งตรงไปตรงมา กะทดัรัด ชดัเจน และเขา้ใจง่าย ภายในเวลาท่ีก  าหนด 
การรายงานควรเป็นธรรมชาติของการพดู ไม่ใช่การอ่านรายงานใหผู้อ่ื้นฟัง แต่เป็นการพดูหรือเล่า
ถึงการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานของตนเองใหผู้อ่ื้นฟัง และเขา้ใจ 
       ควรมีส่ือประกอบการรายงาน เช่นแผน่โปร่งใส สไลด์ หรือส่ือท่ีทนัสมยัอ่ืน ๆ  
ซ่ึงจะท าใหก้ารรายงานมคีวามสมบูรณ์ และง่ายต่อการเขา้ใจของผูฟั้ง ยิง่ข้ึนการเตรียมการ 
ท่ีดี มีความพร้อม จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการน าเสนอต่อท่ีประชุมมากข้ึน 
 

     การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ี

    ส่งเสริมใหน้กัเรียน น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้น

    การแกปั้ญหา อยา่งมีขั้นตอน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี 

    ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐ ์คิดคน้ 

    หาความรู้ดว้นตนเอง ซ่ึงมีความส าคญั ต่อการพฒันา 

    บุคลากร อนัส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

                                                                         ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

โดย…  นางยุพนิ  หอมสุข 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการ 
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